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Zapytanie ofertowe nr 2/12/2022/MAZOWSZE 

Whites spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa 

 

Formularz ofertowy 
 

……………………………, dn. ……………… r.  
miejscowość                                   data 

Dane Wykonawcy: 

1. Firma (nazwa) ……………………………………………… 

2. NIP:   ………………………………………………  

3. Adres:  ……………………………………………… 

4. Adres e-mail: ……………………………………………… 

5. Nr telefonu ……………………………………………… 

  
                            

Whites spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Grochowska 306/308 
03-840 Warszawa 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na Zapytanie Ofertowe nr 2/12/2022/MAZOWSZE  

składam ofertę następującej treści: 

Oferuję realizację zadań Data Scientist w projekcie badawczo-rozwojowym realizowanym przez 
Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Zapytaniu ofertowym nr 2/12/2022/MAZOWSZE.  

Jednocześnie oświadczam, że akceptuję wszystkie wymagania oraz warunki opisane  
w Zapytaniu ofertowym nr 2/12/2022/MAZOWSZE. 

Potwierdzam, iż znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne  
z wymaganiami wykonanie zamówienia oraz posiadam potencjał techniczny zapewniający terminowe  
i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówieniai. 

Zamówienie będzie realizowane przez: 

1) cz. 1: ……………………………………………;  

2) cz. 2: ……………………………………………;   
(imię i nazwisko osoby/osób, które będą w imieniu Wykonawcy realizowały zamówienie)ii. 
 
Potwierdzam, iżiii:   

1. Spełniam warunki szczegółowe – część 1 zamówienia; 
2. Spełniam warunki szczegółowe – część 2 zamówienia; 

 

Zamówienie zostanie zrealizowane według następujących cen: 

1) cz. 1: CENA NETTO/MIESIĄC: ………………………………. zł,  
2) cz. 2: CENA NETTO/MIESIĄC: ………………………………. zł,  

 
 
 

………………………………………………………… 
Podpis Wykonawcy 
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i Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć życiorys zawodowy, CV zawierający potwierdzenie spełnienia 
warunków szczegółowych dla wybranej/wybranych części zamówienia, opisanej/opisanych w Zapytaniu 
ofertowym.  

ii W przypadku, w którym oferta odnosi się do więcej niż jednej części, należy podać oddzielnie dla każdej części 
zaznaczając wyraźnie, która osoba będzie wykonywała którą część zamówienia. Należy wypełnić tylko 
punkt/punkty, do których odnosi się oferta Wykonawcy, pozostałe punkty należy przekreślić. 

iii Należy pozostawić tylko punkt/punkty, do których odnosi się oferta Wykonawcy, pozostałe punkty należy 
przekreślić. Należy wypełnić tylko punkt/punkty, do których odnosi się oferta Wykonawcy, pozostałe punkty 
należy przekreślić. 


